
)11 מממוד (המשך
 בריטית ליחידה שוות-ערך מספיקים,
היוצ כנראה התהפכו (לאחרונה ״טהורה״

פילדמרשל). אמין אידי משהפך — רות
 רב־ מהיותו האימפריאלי, הבריטי הצבא

 רק ולא — אחר צבאי מכל יותר לאומי
ובמישכי־הזמן בכמויות גם אלא במיגוון,

האספק לבחינת טובה דוגמה משמש —
 של והלאומיים הגזעיים החברתיים, טים

 לאמיתו מורכב, היה זה צבא הצבאי. הגוף
״הברי — נפרדים צבאות משני דבר, של
 כד כאשר גם הודיות, יחידותו״ההודי״. טי״

 דכר — ״ילידים״ היו מפקדיהן
 מיד־ שד השני כחלקה רק שאירע

 נחשכו — השנייה חמת-העולם
 מן ליחידות דבר, לכל שוות־ערך,

 מן שהורככו ולאותן :הבריטי האי
 — המובהקים הלוחמים״ ״הגזעים

והסיקים הגורקא הפאטאנים, כמו
הי ומנוסות מאומנות ושהיו —

הב המפקדים על-ידי נחשבו טב,
עד עדיפות עירעור, ללא ריטיים,

כמילחמת־ההתשה צנחנים
— בני־הקיבוצים האם

 ירוקות טהורות, ״לכנות״ יחידות
יותר.
 וינ־ של בכוח החטיבות ממפקדי אחד

 ״המייוחד״ למיבצע יצא שזה שעה גייט,
 במילחמת־ ביותר והקשה הארוך הגדול,
 של הראשון בחציו נסמך השנייה, העולם

 הבריטיים! גדודיו שני על מסע־המילחמה
 גדודי־ שני על יותר, קל היה שלא ובשני,

 מרג׳ימנט בעצמו זה, קצין שלו. הגורקא
 חיילים הם שהגורקא כלל סבר לא גורקא,

 להי־ ואולי — הבריטיים מן טובים פחות
 מפני כי הבין, וגם ראה, הוא אבל פך.

 ממהרים החברתית־התרבותית, תשתיתם
 הנסיבות את לקלוט הגורקא מן הבריטים
 התאמה אליהם: עצמם ולהתאים החדשות
מחיי ימים, חודש הבריטים אצל שדורשת

ל חודשיים! הגורקא אצל בת ב ע א כ
ר ו ם ב י י ש ד ו ו — ח ז ו ו ק נ ה

ה דה ב ו ש ח ם תא מ — ה י מ  י
ם יו מ כ א ק ר ו ג ה י ט י ר ב  ויתרון ה

האח של החברתית־התרבותית תשתיתם
 חסר־משמעות זה) (לעניין נעשה רונים

ומתבטל.
 קודם שאמרנו את משלימה זו דוגמה

ש דהיינו, — התפקיד״ ל״תיקרת ביחס
שכי מי על־ידי יתמלא רובאי של תפקיד
מעו ״מבאי לרמת רק לו מספיקים שוריו

 זהה תהיה אשר יעילות, של במידה לה״
 גנרל. של פוטנציאל בעל אחר, של לזו

 הרובאי יוכל כלל, בדרך ואולי תכופות,
 של לשיא להגיע פוטנציאל־הקצין בעל

שיידרש מזה קצר בפרק־זמן הטוראי ־תפקיד
3 ■יי■....— ■ ו 6

 כדי הרובאי-בילבד, פוטנציאל בעל לרעהו,
שיא. לאותו להגיע

לצר■ העומד הזמן, פרק אם אבד
 די הוא בטירונות שניהם אימון כי

 הטוראי־ גם יוכל שכמישכו ארוך־,
התפ של לשיא להגיע ״הטוראי״

 האישי), שיאו גם (שהוא הזה קיד
 ככר טירונות אותה שבסיום הרי

 כעל שד ההתחלתי יתרונו יאבד
״רו יהיו ושניהם פוטנציאל-הקצין

 ולא פחות לא — מעולים״ באים
יותר.

שביס־ ״חבריה
• ה ך ע פ  :לדוגמה בצה״ל. גם קיימת זו ו

בגולני ובעיקר — רגלים ביחידות 4 1
 המשמשים גזעיים״, ״רובאים קיימים —

 אבל הצבאי. שירותם כל ,זה בתפקיד
 ה־ הרי בצה״ל, הרווחים המושגים לפי

 מן טוב״ ״יותר חייל הוא ממהד־לתפוס
פ י כ ר צ ל כי, מבינים אין האיטי. ת ה

ם י ד י , ק ם י כ ו מ נ  טובים שניהם ה
 במשך רק הוא ההבדל וכל מידה, באותה

הקליטה. זמן
 תופעות כי לצפות היה ניתן לכאורה,

 השימוש בעניין ורבות-לקחים מובהקות כה
 האנושיים במשאבים והחסכוני המושכל
 נמרץ באופן וייושמו, יילמדו ייחקרו,

 עד לפחות צה״ל. על־ידי דווקא במייוחד,
 אמנם שכך מדי רבים סימנים אין עתה,

נעשה.
 צנחנים — שלפנינו כעניין

 קיימים אין עדיין — גודני ״נגד״
 אלא אובייקטיביים, קריטריונים

 מדי, רגוז כמידה וקובעים, שוררים
 והמשוחדים, הילדותיים המיתוסים

 ״הב־ לעומת טובים״ ״חכר׳ה שד
 ״מתנדבים־ ושל דא־טוכים״ ר׳ה

 ״דא-מתנד- מול משמע־נכחרים״
בים־שאינם־נכחרים״.

 המעשית, המדיניות מתעצבת פיהם על
 בין וחלוקתו כוח־האדם הקצאת בדבר

ב הרגלים אלמנט של השונים מרכיביו
 שם, רק (ולא צה״ל של היבשה כוחות

כמובן).
 יום־ מילחמת של בשדות-הקרב כך,

 כמות להציב צה״ל היה יכול לא הכיפורים
חיר״מ ועוצבות יחידות של יותר ,גדולה

 הגדרות לפי ממשי, חי״ר כלומר, —
 לבנות במודע, שבחר, מפני — עצמו צה״ל

 הבסיס על חיר״מ-המילואים עוצמת כל את
(הצנ אדום״ ה״חי״ר של והצר הבזבזני

 הגישה פי על אותה שיבנה תחת חנים),
 ורחבת״ הניצולית אך לא־פחות היעילה
החום״. ה״חי״ר של יותר, הבסיס

 הכיז־ של המלא היקפה להכנת
 ״החי״ר כגישת המתגלמת כוזיות

 היבט עוד לברר נחוץ האדום״
הטכנו ההתפתחויות אחד. חשוב

 היד־ כיום כי גרמו אשר לוגיות,
 ו״ממוסק״ ״משוריין״ הוא הרגלים

 תהליך גם הניעו ורגיל קבוע כדבר
 רמת-הדרישות עליית של מואץ

ה (וממילא, מ ר הנד מן האישית ה
 הפיקוד־הטקטי בדרגי למלאן), רש

 מ״כ בין כלומר, והנמוך; הזוטר
החי״ר. למג״ד החי״ר

 המיסגרת- שבהן גבוהות, היותר ברמות
 ״עוצבה״ אלא ״יחידה״ איננה הפועלת

 מן הקבועות הדרישות היו רב־חילית,
 במילחמת־העולם כבר מאד גבוהות המפקד

 היי מהותיות נשתנו לא ומאז השנייה,
 פשוטים היו הנמוך ״היחידתי״ המפקד
 בילבד, ״רגלי״ היה החי״ר כאשר ביחס,
 פעולה״ ״שיתף או סיוע, קיבל היותר ולכל

״משי תמיד אחרים, חיליים אלמנטים עם
 מסויימת משימה לצורך (ז.א., מתית״

 להידרש הי״ר מ״כ עשוי כיום, ולמישכה).
 רגלית ניגמ״ש, גבי מעל ,״רגלית״, לפעול

 ״ממוסק״ או זכ״נייד־אוויר״, נגמ״ש, ועם
״מוצנח״). או ל״יביל־אוויר״, זהה (-שאיננו
להפ להידרש עשוי החי״ר מ״פ

מכו חלק אחת, ובעונה כעת עיל
 אחר חלק רגלית, כלחימה חו

 וכוח נגמ״שים גבי מעד ״ר כחי
 מנגמ״שים רק שיורכב שלישי,

 כ• כמעין־טנקים, יפעל (ריקים),
 הפיקוד בעיות ״לוחמת־שיריוך.

 וכן כזה פלוגה מפקד שד והשליטה
 המיקצועיות וההכנה הידע רוחב

 הזכרנו לא ועוד — בו הנדרשות
לרשו שיועמדו אמצעי־הסיוע את
ללחי שיידרש האפשרות ואת תו
 גנרל־ כשד הן — ממוסקת מה

זוטא.

משמעו כה איננה דמת-הדרישות עליית
לגבי מפקדים. שאינם החיילים, אצל תית
 האמצעים קישת יותר התרחבה רק הם,

 טכני- ומיגוון כמות וכן להפעיל, שעליהם
 בקיאים. להיות עליהם שבהן קות־הלחימה

קדמו בסיסית דרישה אותה זוהי בעיקרה,
. יותר גדולה רק נית, ת י ת ו מ המש כ

 האלה הדברים כל של המעשית מעות
ה מוקד בעבר, מאשר יותר שעתה היא

 בחי״ר התפקידים איש של פרובלמטיקה
הנמוך. הפיקוד בשכבת מצוי
צד,״ל, של טענת־הגאווה על נסתמך אם

 בעלי-נתונים הם הצנחנים מן 907״ כי
 לעמוד, יוכל צה״ל כי ברור הרי לקצונה,

 התנאי־המוקדם בדרישות קושי, כל ללא
 הולמים מועמדים (הימצאות ביותר החשוב
 להתרחבות הנמוך) הפיקוד שיכבת לאיוש
 יארע אפילו שלו, החיר״מ בכמות גדולה
 נעמיד אם גם מזאת, יתרה מחר. הדבר

40701־3070. של שיעור על הצנחנים את

 אש פוטנציאלי קצין
 מאשר ■ותו סוב מוראי

 וגיל. סוב סווא׳
מתבזבז רק הוא
 להפחית ואפשר צריך (לדעתי קצינים־בכות

 צרכם די להם, יימצאו עדיין יותר), עוד
יז שלהם הנמוכים המפקדים כל והותר,
 שתפקידי בכך, יתבטא כולו השינוי דקקו.

הצנ אצל ימולאו ׳מפקדים שאינם חיילים
 על- אלא קצינים־בכוח, על-ידי לא חנים

 — מעולים חיילים ״רק״ שהם כאלה, ידי
 מרמת השערה כחוט אף יפחית שלא מה

ה כל של הלחימה וכושר ד י ח צנח י
ומעלה. מכיתה נים,

ב יצטמצם לצנחנים הנזק כד
מ אחד כל לא ואילך, שמאז כך,

 יש־ מהם, שליש רק אלא חייליהם,
בתרמילם. המרשל שרביט את או

 ה־ שמלמדים כפי כעת, כי נקבל אם
סדי חטיבת־צנחנים בצה״ל יש פירסומים,

 של כזו כמות ״פינוי״ הרי אחת, רה
 לספק כדי בו די (בכוח) מפקדים־נמוכים

 חי״ר לחטיבת התשתית את מיידי, באורח
 כוח־ גם נוספת. ושלמה, תקנית סדירה,
 לחטיבה האמצעים ואפילו האחר האדם

 לפחות הסדיר, במערך קיימים כבד כזו,
 אותם ליטול הוא שנחוץ כל הגדול. בחלקם

 החרמ״ש מן ובעיקר — הנוכחי ממקומם
לחי״ר. אותם ולהעביר — חש״ן של

גורני? אנשי היכן
 החדשה החטיבה של שמה פילו

 ״גיב־ — מאליו כאילו עולה המוצעת
 הסדיר בצבא נתקיימה זו חטיבה עתי״.

 לפני ספורים חודשים ופורקה ,1956 עד
 ההולמת בת־הזוג גם זוהי ״קדש״. מיבצע

 עשתה שמה את שהרי הצפונית, ל״גולני״
 הנטל בעיקר בנשאה בדרום, ,,גיבעתי״

במילחמת־העצמאות. המצרים, בלימת של
הפרופורציה חלקית, ולוא תחזור, בכך

 החי״ר סד״כ קוצץ ״קדש״ ערב ליושנה:
 מאד, גדלו במקביל הוקפא. ומאז הסדיר

 החילות־הלוחמים יחסית, וגם אבסולוטית
 אין כאמור, אולם, חש״ן. ובעיקר האחרים,

 בטיספר משמעותי גידול לחולל צורך נראה
ל ל ו כ  הרגלים לאלמנט המחויילים של ה

 רק אלא הסדיר, בצבא החרמ״ש) (עם
 פי־ שיקבץ שונה, אירגוני סידור להנהיג

 חר־ כיחידות (בעיקר קיימים רורי־חי״ר
אחת. ל״חטיבה״ מיש)

 מהותי. שיפור משמעו כזה אירגוני שינוי
ל ביותר היעילה המיסגרת צה״ל, בתנאי
י אימונים וקיום טיפוח ל י ו — ם י ח

 עם שיתוף־פעולה של אימונים בוודאי
 להבחין, יש החטיבה. היא — אחרים חילות
 נמיסגרת־אימו־ החטיבה בין במר, באופן

 אותה — חטיבה ובין בעורף, הקיימת נים,
הנמ טאקטיית, כעוצבה — עצמה חטיבה

 שניתנה לחימה״, ב״מצב או בלחימה צאת
מת והיא מוגדרת, מיבצעית משימה לה

לביצועה. ארגנת
 או״יבולת — ־־־מחנגיכה"היינה

 כמצב רק רב־הידית, — להיות
 שהוא — כמצב־האימונים השגי.
לת (מחוץ רגיעה כעיתות הרגיל
 - פעילה) החזקת־קו של קופות

ת החטיבה כ י י  חד־חי■ להיות ח
 לא שלה שהמיכנה מותר וגם לית

 ש־ בכך (למשל, ללחימה יתאים
ה מזה גדול יהיה גדודיה מיפפר

כתקן־ללחימה). קבוע
 בייחוד — למדי הנפוצה לשגיאה בניגוד

אור אלמנסי-חרימ״ש מיסד אשר בצה״ל,
 במצב־האימונים גם טנקים, ביחידות גנית

 בתצורה החטיבה, חד־חיליות — שלהן
 ההוד לקראת וכמצב־היסוד שלה הרגילה

 את כלל סותרת איננה ארגנות־ללחימה,
ה יישומו ואת ״שיתוף־הפעולה״ עיקרון

 להי- הרמות. בכל כ״ציוות־לקרב״, מודרני,
 מצב־המוצא היא החטיבות חד־חיליות ,פך

 ה־ (בתנאי ציוות־לקרב לכל האידיאלי
 לכך, מאומנות היחידות שכל מובן־מאליו,

 הכרחיות תודעת חדורים המפקדים וכל
מאד ומשפיעה עולה כאן שיתוף־הפעולה.

 בעייה זו אבל רמת־הספקדים, שאלת גם
נפרדת).
 הינד, ״החטיבה״ :יותר עוד אולי חשוב
ה ״אובייקט-ההזדהות״ בצה״ל) (לפחות

 הכרחית, גם, היא ככזו, החייל. של אידיאלי
 ״רוח־ וקיום לגיבוש הנכונה המיסגרת
 המונח של המקובל (כתרגומו היחידה״

 אבן־הראשה המש,משת ״אספרי־דה־קור״),
 זן הראשוני התנאי כידוע, שהוא, — למוראל

מ ויותר קודם הקובעת, ל״רוח־הלחימה״,
כושר־הל^ימה. את אחר, גורם־משפיע כל

 המילואים, תופעת נוספת אלה כל על
 בצבא (היבשתי). הכוח עיקר הם שבצד,״ל

 יחידות איכשהו לאסוף ניתן אמנם הסדיר
 למיסגרת אד־הוק ולהרכיבן שונות חי״ר

 חטי- וראה יעילה, אפילו לוחמת, חטיפתית
יית לא במילואים, בששת־הימים. בת־קותי

- חטיבת ולקיים להקים כלל כן ל י  < ח
ם י ל ג  י אחרים), מחילות ברור (בהבדל ר

 אם סדירה, לחטיבה שוות־איכות שתהיה
 1 ״חטי- מהווה אינה מילואים חטיבת אותה

 ונהנית סדירה, חטיבת־חי״ר של בת־בת״
 זהו ממנה. ישירים והשראה הזרמה מקשר,
 הצנחנים שהטיבות לכך, היחידי ההסבר

 לכל מעולה״ ״חי״ר נחשבות במילואים,
 חי״ר־ המוני מכל כאלה, הן ושרק — דבר

להד כמובן, מיותר, צה״ל. של המילואים

באימונים מסתערים ״גודני״ אנשי
ן שכונת־התיקווה בני על עולים —


